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Colofon

Deze brochure en informatiegids is tot stand gekomen om u te informeren 
over het onderzoek met het nieuw ontwikkelde LivingMoments  apparaat . 
Het onderzoek is een samenwerking tussen wetenschappeli jk centrum Tranzo 
(Ti lburg University) ,  Technische Universiteit Eindhoven, zorginstel l ing GGzE, 
zorginstel l ing Pleyade en netwerkorganisatie Sl immer Leven 2020.  Het 
onderzoek valt onder het Create Health-programma van ZonMW, wat zich 
r icht op het bi jdragen aan maatschappeli jke uitdagingen rondom gezond en 
actief ouder worden.

De hoofdonderzoeker is promovenda mevr .  Myrte Thoolen, MSc.  Voor vragen 
en/of opmerkingen omtrent dit onderzoek,  kunt u haar bereiken via :
 
       m.e .thoolen@tue.nl
 
       +316 303 987 66
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Li v i n gMomen t s

Introductie

Sociaal contact is voor ons allemaal van levensbelang, zeker voor de 
ouderen in onze samenleving. COVID-19 beperkte de manier waarop we 
sociaal contact konden hebben met elkaar en dwong ons om voornameli jk 
met digitale communicatietechnologieën het contact te onderhouden. 
Dit kan een uitdaging zi jn voor ouderen en nog meer voor kwetsbare 
ouderen, zoals mensen met dementie. 

Het  Li v i n gMomen t s  apparaat kan een mooie bi jdrage bieden aan deze 
situatie en is ontwikkeld om het contact tussen mensen met dementie (en 
partner)  en famil ieleden, vr ienden en naasten te vergemakkeli jken.  Het 
LivingMoments apparaat biedt een servicesysteem die de communicatie 
tussen mensen met dementie en hun famil ie of naasten tastbaarder maakt 
en een persoonli jke manier van contact houden mogeli jk maakt .  Famil ieleden 
kunnen via een simpele mobiele applicatie ‘mediapakketten’ naar de persoon 
met dementie en partner sturen, die een gedrukte ansichtkaart ontvanent, 
en deze vervolgens kunnen gebruiken in het LivingMoments-apparaat om de 
persoonli jke en levendige inhoud te beki jken.  Mensen met dementie kunnen 
reageren via het apparaat,  op een niveau die bi j  hen past .  Dit zal verder 
uitgelegd worden in deze gids. 

v e r s t u r e n med i a p a k k e t 
v i a  mob i e l e  a p p

o n t v a n g t a n s i c h t k a a r t 
me t l e v e n d i g e i n h o ud

famil ie/naasten

persoon met dementie
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Het Li v i n gMomen t s  apparaat

Met het Li v i n gMomen t s  apparaat kunnen 
thuiswonende mensen met dementie samen 
met hun partner ansichtkaarten ontvangen 
van famil ieleden, vr ienden en/of naasten.   Zo 
kunnen mooie momenten gedeeld worden en 
is het mogeli jk om op een laagdrempelige 
manier contact te houden. De ansichtkaart 
wordt bezorgd (geprint)  via het LivingMoments 
apparaat,  waarvan de levendige inhoud bekeken 
kan worden.

Wat is het?

Knoppen om op de 
ansichtkaart te 

reageren

“Scanner” om de 
ansichtkaart tot 
leven  te  brengen

“Brievenbus” waar de 
insichtkaart bezorgd/
geprint wordt .

Li v i n gMomen t s .home

Li v i n gMomen t s .play

Basis (oplaad) dock

interactieve afspeel box

Touchscreen
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1. 

Het LivingMoments apparaat geeft een 
signaal op het moment dat deze een 
ansichtkaart ontvangt  van famil ieleden, 
vr ienden of naasten.  Op het moment 
van deze melding rolt de ansichtkaart 
langzaam uit de brievenbus.

Het Li v i n gMomen t s  apparaat
Hoe werkt het?

2. 

Om de ansichtkaart tot leven te 
brengen en dus de interactieve media 
te activeren ,  dient de ansichtkaart 
bovenin het apparaat geschoven te 
worden, waarna de interactieve content 
(bv .  foto,  video of een spraakbericht) op 
het scherm afgespeeld wordt . 

3. 

Nadat de interactieve content van de 
ansichtkaart is bekeken, is het mogeli jk 
om te reageren op de kaart .  Door een 
van de vier knoppen te gebruiken aan 
de l inkerkant van het apparaat kan de 
ansichtkaart beantwoordt worden met 
een spraakbericht ,  een foto (self ie) ,  een 
waardering,  of een bericht .

I n t e ra c t i e v e c o n t e n t b e k i j k e nAn s i c h t k a a r t e n o n t v a n g e n Re a g e r e n o p a n s i c h t k a a r t e n
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Het onderzoek met Li v i n gMomen t s

Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven 
en Universiteit van Ti lburg hebben een nieuw 
communicatie-apparaat ontwikkeld,  het  LivingMoments 
apparaat,  speciaal voor thuiswonende ouderen met 
dementie .  Het apparaat biedt een laagdrempelige en 
persoonli jke manier om contact te onderhouden met 
famil ie ,  vr ienden en naasten.  Deelnemers die graag 
mee wil len doen en het LivingMoments apparaat wil len 
gebruiken, mogen het LivingMoments apparaat zes 
weken  in bruikleen nemen. Het onderzoek duurt in 
totaal 6 weken. 

De onderzoekers zi jn benieuwd naar de ervaringen van 
mensen met dementie,  hun partner en hun sociale 
cirkel met dit nieuwe apparaat .  De resultaten van het 
onderzoek gebruiken we om het apparaat nog beter aan 
te passen aan de voorkeuren en omstandigheden van 
mensen met dementie en hun sociale omgeving.  Dit 
al les om technologie beter te laten aansluiten bi j  de 
behoeften en mogeli jkheden van mnsen met dementie 
(en hun sociale omgeving) :

Op de volgende manieren proberen de onderzoekers te 
leren hoe het apparaat bevalt :

Wat houdt het onderzoek in?

Bij  de start van het onderzoek,  brengt 
de onderzoeker het LivingMoments 
apparaat naar de deelnemers thuis 
en zal meeki jken wanneer het 
apparaat aangezet wordt en hoe het 
eerste gebruik ervaren wordt .
 

Gedurende het onderzoek zal de 
onderzoeker die het apparaat heeft 
gebracht,  zes keer telefonisch 
contact hebben met de deelnemers 
om te vragen hoe het bevalt ( iedere 
week gedurende 6 weken) .  Wij  bel len 
de deelnemers op een ti jdstip dat 
hen schikt .  Wij  bel len de partner , 
zodat hi j /z i j  het telefoongesprek 
kan ondersteunen.  

Het apparaat houdt bi j  hoe vaak 
deelnemers berichten ontvangen, 
versturen en beantwoorden. En hoe 
vaak de knoppen op het apparaat 
worden gebruikt .  Het apparaat 

houdt al leen deze aantallen bi j . 
Onderzoekers hebben dus geen 
toegang tot de inhoud van berichten.

 
Na 6 weken komt de onderzoeker 
het apparaat weer ophalen.  Zi j 
zal een korte vragenli jst over het 
apparaat doorlopen. Ook zal de 
onderzoeker een aantal vragen 
stel len over de ervaringen met het 
apparaat,  waarna zi j  het apparaat 
weer meeneemt. 

Betrokkenheid van familieleden 
bij  het onderzoek:
Met familieleden die mediapakketten 
versturen via de mobiele applicatie 
wordt in het begin en het einde 
van het onderzoek kort telefonisch 
een aantal vragen doorlopen. Zi j 
ontvangen 6 weken lang om de week 
een vragenli jst per mail  over hun 
ervaringen. 
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Li v i n gMomen t s

Liv ingMoment s  onderzoek

Een onderzoek uitgevoerd door Myrte Thoolen, MSc vanuit de 
Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg Universiteit
Noord-Brabant, Eindhoven, Nederland. Mede onderzoekers zijn dr. ir. 
Rens Brankaert (TU/e & Fontys), en dr. Sebastiaan Peek (TU/e & Tranzo). 

Contactgegevens van de hoofdonderzoeker, mevr. M.E. Thoolen (MSc):
+316 30398766
m.e.thoolen@tue.nl


